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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 08/2014 

SEGUNDO TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO 
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — 
FUNPRESP-EXE - E A EMPRESA MONGERAL 
AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A. 

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 
PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, com sede no 
Edifício Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2' Andar — Salas 
202/203/204 — Brasília/DF, CEP: 70.712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
17.312.597/0001-02, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada 
por seu Diretor-Presidente Substituto, o Sr. TIAGO NUNES DE FREITAS DAHDAH, 

. brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade n° 1.532.404, expedida pela SSP/DF, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 844.755.521-68, nomeado através da Resolução do Conselho 
Deliberativo n° 210, de 29 de junho de 2018 e por seu Diretor de Administração, o Sr. 
CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade 
n° 1.675.172, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n° 851.631.201-15, cargo 
para o qual foi nomeado mediante a Resolução do Conselho Deliberativo n° 211, de 29 de 
junho de 2018, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, na forma da competência 
contida no inciso II do Art. 54 do Estatuto da CONTRATANTE e, do outro lado, MONGERAL 
AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, com sede na Travessa Belas Artes, n° 15, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP: 20.060-000, inscrita no CNPJ n° 33.608.308/0001-73, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seu Procurador, o 
Sr. LUIS FELIPE BRITO MACIEL, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da 
carteira de identidade do CRA/RJ n° 2.039.509-4 e do CPF ri' 013.350.697-55, e por seu Diretor 
Comercial, o Sr. OSMAR NAVARINI, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de 
identidade do IFP IV 06043929-6 e do CPF n° 301.842.820-04, ambos residentes e domiciliados no 
Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n° 000008/2013 e em 
observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 12.618, de 30 de abril 
de 2012, do Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997, e da pela Instrução Normativa SEGES/MP 
n° 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Segundo Termo Aditivo ao Contrato 
de Prestação de Serviços n° 08/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de seguro específico para 
cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de benefícios devidos em razão de invalidez e 
morte de participantes e assistidos do Plano Executivo Federal (ExecPrev) e do Plano de Benefícios 
do Poder Legislativo Federal (LegisPrev) administrados pela Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo — FUNPRESP-EXE, incluindo a 
captação de novos participantes, com fulcro no art. 58, inciso I e seu § 1° e art. 65 ir.ejsos I, alínea 
"a", mediante as cláusulas e condições a seguir enunciad já.s. . 	N  s
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DAS ALTERAÇÕES 
O presente Aditivo tem como objeto a alteração das seguintes condições do Contrato: 
Parágrafo primeiro - O subitem 1.1.2.1 da Cláusula Primeira passa a vigorar com a seguinte redação: 
1.1.2.1 — Compreende a "externalização" de 50% (cinquenta por cento) dos riscos de morte e 
invalidez para o Plano ExecPrev e de 100% (cem por cento) para o Plano Legisprev, mediante 
pagamento de indenização de seguro com os respectivos prêmios custeados por recursos do Fundo 
de Cobertura de Benefícios Extraordinários — FCBE, conforme previsto no art. 12, § 4°, da Lei n° 
12.618, de 30 de abril de 2012, no art. 37 do Regulamento do Plano Executivo Federal (ExecPrev), 
no art. 37 do Regulamento do Plano LegisPrev, nos termos especificados neste documento e do 
Edital da licitação. 
Parágrafo segundo - Os subitens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.5 da Cláusula Segunda passam a vigorar com as 
seguintes redações: 
2.1.1 - Seguro por morte, no montante equivalente a um percentual de 50% (cinquenta por cento) 
da Reserva Matemática calculada pela CONTRATANTE para o Plano ExecPrev e de 100%(cem 
por cento) da Reserva Matemática calculada pela CONTRATANTE para o Plano LegisPrev, 
correspondente ao Aporte Extraordinário que vier a ser calculado em caso de morte do Ativo 
Normal (art. 18, VIII, "c", do Regulamento) ou no valor previamente estipulado pelo Ativo 
Alternativo e Ativo Normal, conforme o caso, sendo beneficiária a CONTRATANTE, que pagará 
aos participantes ou a seu(s) beneficiário(s) o correspondente beneficio de acordo com as regras 
previstas no Regulamento do plano respectivo (ExecPrev ou LegisPrev); e 
2.1.2 - Seguro por invalidez, no montante equivalente a um percentual de 50% (cinquenta por cento) 
da Reserva Matemática calculada pela CONTRATANTE para o Plano ExecPrev e de 100%(cem 
por cento) da Reserva Matemática calculada pela CONTRATANTE para o plano LegisPrev, 
correspondente ao Aporte Extraordinário que vier a ser calculado em caso de invalidez do Ativo 
Normal (art. 18, VIII, "b", do Regulamento) ou no valor previamente estipulado pelo Ativo 
Alternativo e Ativo Normal, conforme o caso, sendo beneficiária a CONTRATANTE, que pagará 
aos participantes ou a seu(s) beneficiário(s) o correspondente benefício de acordo com as regras 
previstas no Regulamento do plano respectivo (ExecPrev ou LegisPrev). 

Parágrafo terceiro - O subitem 4.1da Cláusula Quarta passa a vigorar com a seguinte redação: 

4.1 - Para fins de estabelecimento do valor total da contratação fica suprimida a Tabela 1, passando 
a ser considerados apenas os parâmetros estabelecidos no Anexo I — Do Contrato n° 08/2014, 
Planilha "A" — Ativos Normais e Planilha "B" — PARCELA ACIONAL DE RISCO, cuja 
precificação será utilizada até final da vigência do Contrato, independentemente do valor total da 
contratação. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Termo Aditivo decorre de autorização da Diretoria Executiva da CONTRATANTE, por 
meio da Resolução da DE n°   i ailç   /2018, com amparo legal no art. 58, inciso I e seu § 1° e art. 
65, incisos I, alínea "a" da Lei n° 8.666/1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA PUBLICAÇÃO 
Incumbirá à CONTRATANTE a publicação do extrato deste Termo Aditivo Diário Oficial da 
União, conforme dispõe a legislação vigente. 
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CLÁUSULA QUARTA — DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato firmado entre as partes. 
E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Termo 
Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, o qual, depois de lido, é assinado pelas partes 
contratantes, abaixo nomeadas. 

Brasília/DF,  2  de 	-2/Yri)nA9" 	de 2018. 

Pela CONTRATANTE 	 Pela e NTRATADA 

TIAGO NUNES DE FREITAS 
DAHDAH 

LUIS FELIPE BRITO CIEL 

'Nr 

(il cri\ 	1\c,,,,\0 
CLEITON DOS SANTOS ARAÚJ 

TESTEMUNHAS: 

la 	táliYt ( OilaY _../C:r  
Nome: / 	 /  
CPF: 	Laís Matias Ferreira 
Identidade: OAB/RJ 218.910 
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